
 

   

ERG, “GENÇ ARAŞTIRMACI PROGRAMI - GAP” ADAYLARINI ARIYOR! 
 
 

Pozisyon: Araştırmacı 
 
Kurum: Eğitim Reformu Girişimi (ERG) 
 
Birim:  Eğitim Gözlemevi  
 
Şehir/Ülke: İstanbul (çalışmaların gerektirdiği durumlarda ağırlıkla Ankara olmakla birlikte 

Türkiye’nin farklı illerine seyahat olacaktır.) 
 
Süre:  2 yıl (1 yıl uzatma olasılığı mevcuttur.)  
 
Yaş Sınırı: 22-30 yaş arasındaki gençler (bu yaş aralığında olmasa da kendini genç hissedenlere 

ve yeni bir deneyim edinmek isteyenlere de program açıktır.) 
 

 

 
Eğitim Reformu Girişimi Hakkında 
Eğitim Reformu Girişimi (ERG), çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde yapısal dönüşüme 
nitelikli veri, yapıcı diyalog ve farklı görüşlerden ortak akıl oluşturarak katkı yapan bağımsız ve kar 
amacı gütmeyen bir girişimdir. Yapısal dönüşümün ana unsurları, eğitimde karar süreçlerinin veriye 
dayalı olması, paydaşların katılımıyla gerçekleşmesi, her çocuğun kaliteli eğitime erişiminin güvence 
altına alınmasıdır. 
 
2003 yılında kurulan ERG, Türkiye’nin önde gelen vakıflarının bir arada desteklediği bir girişim 
olmasıyla Türkiye sivil toplumu için iyi bir örnek oluşturur. ERG çalışmalarını, Eğitim 
Gözlemevi ve Eğitim Laboratuvarı birimleriyle yürütür. 

Eğitim Gözlemevi, eğitim sistemimizin iyileştirilmesine ve karar süreçlerinin veriye dayalı olmasına 
katkıda bulunmak için nitelikli veri kaynağı olmaya çalışır. Eğitim politikalarının iyileştirilmesi için 
yapıcı görüş sunar, öneriler geliştirir. Her yıl eğitim alanındaki gelişmeleri izleyerek “Eğitim İzleme 
Raporları”nı yayımlar. Eğitim politikalarının süreç ve çıktılarını iyileştirmek, kamuoyunu 
bilgilendirmek için araştırma ve politika belgeleri hazırlar. 
 

 
 



 

   

Görev Tanımı 
Genç Araştırmacı Programı adayının, aşağıdaki sorumlulukları yerine getirmesi beklenmektedir: 
 

 Eğitim politika ve uygulamalarının çeşitli alanlarında yürütülen projelere ve araştırmalara 
destek vermek; 

 Belirlenen konularda ulusal ve uluslararası akademik yazını, kamu yayınlarını ve/veya güncel 
medyayı sistematik olarak izlemek, sonuçları derlemek ve paylaşmak, gerektiğinde 
bunlara  ilişkin bilgi notları ve/veya sunumlar hazırlamak; 

 Kamu ve kamuoyuna yönelik sunum hazırlamak ve sunmak; 

 Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, OECD, UNESCO ve diğer kuruluşlar 
tarafından yayımlanan veri ve istatistikleri izlemek, buna ilişkin olarak proje ve araştırma 
ekiplerini düzenli olarak bilgilendirmek, gerektiğinde bu verileri yeniden çerçeveleyerek ERG 
projelerinde ve/veya yayınlarında kullanılabilecek hale getirmek, bilgi notları ve/veya 
sunumlar hazırlamak; 

 Dahil olduğu projelerde parçası olduğu etkinliklerin organizasyonunda rol almak ve işleyişi 
takip etmek, ilgili dosyaları tutmak/belgeleme yapmak, toplantılara katılmak, paydaşlara 
dönük yazılı raporlama yapmak, çeşitli paydaşlarla ilişkileri yürütmek; 

 Yayınların hazırlığına düzelti, kontrol ve yaratıcı ajansla ilişkiler ayaklarında katkıda 
bulunmak; 

 ERG’nin yeni projeler ve araştırmalar geliştirmesine katkıda bulunmak, bu kapsamda hazırlık, 
yazım, izleme ve raporlama süreçlerine katılmak. 

 

Kazanımlar 
 Herkes için nitelikli eğitimi dert edinmiş neşeli ve azimli bir ekiple beraber yürüme fırsatı; 

 Eğitim politikalarına yönelik teorik yöntem bilgilerini uygulama imkanı; 

 Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinde gelişme ve yeni yollar deneyimleme imkanı; 

 Veriye dayalı politika üretme becerisi; 

 Araştırma bulgularını farklı paydaşlara (kamu, akademi, STK, öğretmenler, veliler, öğrenciler) 
sunma becerisi;  

 Araştırma bulgularına dayalı politika üretim süreçlerinde farklı paydaşlarla çalışma becerisi; 

 Araştırma bulgularını mektup, politika notu, bilgi notu, izleme raporu, infografik vb. farklı 
formatlara dönüştürebilme deneyimi; 

 Ulusal ve uluslararası eğitimin farklı alanlarında bilgi edinebilme; 

 Proje teklifi hazırlama deneyimi; 

 Ulusal ve uluslararası ölçekte araştırma yapan ve eğitim politikası izleyen/üreten kişi ve 
kurumlarla ağ kurma imkanı. 

 
 



 

   

 
Adaylarda Aranan Özellikler 
 
Eğitim:  Eğitim bilimleri veya sosyal bilimler alanlarında (ekonomi, kamu yönetimi, siyaset 

bilimi, sosyoloji, psikoloji vb.) olmak üzere yüksek lisans derecesi  
 
Deneyim:  En az 1 yıl analitik düşünme, yazma ve araştırma becerilerinin kullanıldığı  profesyonel 

ve/veya akademik deneyim 
 
Bilgi / Beceri:  

 Kendini sözlü ve yazılı olarak akıcı, anlaşılır, dil kurallarıyla uyumlu ve güçlü bir 
biçimde ifade etme becerisi; 

 Çok iyi düzeyde İngilizce ve tercihen ikinci bir yabancı dil bilgisi; 

 Çok iyi düzeyde Microsoft Word, Excel ve Powerpoint becerileri; 

 Çeşitli nitel (mülakat, odak grup, istatistiksel veri okuma ve yorumlama vb.) 
ve nicel (R, SAS, SPSS, tata gibi istatistiksel analiz programları) araştırma 
yöntemlerini uygulayabilme becerisi; 

 Veri görselleştirme tecrübesi olması tercih sebebidir. 

Başvuru İçin 

İlgilenen adayların başvurularını aşağıdaki belgelerle birlikte erg@sabanciuniv.edu adresine 
yollamaları gerekmektedir. Sadece ön elemeden geçen başvuruların sahipleri  sonuçlara ilişkin 
bilgilendirilecektir.  

1. 400-600 sözcükten oluşan; bu poziyonla ilgilenme nedenlerinizi ve ERG'ye yapabileceğiniz 
katkıları anlatan İNGİLİZCE bir niyet mektubu. 

2. İNGİLİZCE ve TÜRKÇE yazı örneği (Yazı örneği, tezinizin bir bölümü, yazdığınız bir makale ya 
da ödev bir olabilir) 

3. Özgeçmiş (TÜRKÇE) 
4. Adayın akademik ve/veya profesyonel çalışmalarına ilişkin bilgi aktarabilecek iki referans 

kişiye ait iletişim bilgileri. 
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